Karta zgłoszenia firmy
(wypełnić czarnym cienkopisem pismem drukowanym)

Dane przedstawiciela firmy:
Nazwa i adres firmy: ............................................................................................................................................
Tel. /fax. ...................................... ……………………e- mail:…................................………………………………………...
Imię i nazwisko oraz zawód przedstawiciela reprezentującego firmę:
1. .........................................................................................................................................................................
Diagnosta



Farmaceuta



Lekarz



Pielęgniarka



2. .........................................................................................................................................................................
Diagnosta



Farmaceuta



Lekarz

Opłata rejestracyjna :
Rejestracja stoiska – 2 500 zł + 23% VAT

Koszt prezentacji (15 min.) – 500 zł + 23% VAT



Pielęgniarka





W ramach opłaty zapewniamy (dla 1 osoby):
udział w obradach
wyżywienie oraz udział w uroczystej kolacji
materiały konferencyjne
certyfikaty uczestnictwa ( punkty edukacyjne)
Koszt dodatkowej osoby 675,50 zł (550 zł + 23% VAT)



NOCLEGI:
Rezerwacji i opłaty za noclegi uczestnik konferencji dokonuje we własnym zakresie w wybranym przez siebie
hotelu. Proponowany przez nas hotel to: Hotel Rydzewski ul. Armii Krajowej 32, 19-300 Ełk
Dział Rezerwacji Indywidualnych, Recepcja Hotelu : tel. +48 87/621 89 00
Pokój 2 osobowy/za dobę – 160 brutto ( cena za miejsce/za dobę – 80 zł)
Pokój 3 osobowy/za dobę – 210 brutto ( cena za miejsce/za dobę – 70 zł)
Konto Hotelu Rydzewski: PKO/EŁK 95 1240 5745 1111 0000 5746 6794

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 15 października 2018r.
Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie wypełnionej karty zgłoszenia z dołączonym dowodem
potwierdzającym dokonanie opłaty rejestracyjnej (ksero) pocztą na adres:
„Pro Medica” w Ełku Sp. z o.o. 19-300 Ełk ul. Baranki 24
lub faksem pod numer: +48 87/620 95 94
Opłaty należy wnieść na konto:
„Pro Medica” w Ełku Sp. z o. o.
BNP PARIBAS S.A o/Ełk:
74 2030 0045 1110 0000 0103 8710
z dopiskiem : „XV Forum” oraz imię nazwisko i miasto
Miejsce obrad: Hotel Rydzewski Ełk , ul. Armii Krajowej 32

Nie honorujemy nadesłanych zgłoszeń i rezerwacji bez dołączonych dowodów potwierdzających
dokonania opłat rejestracjnych

DANE DO FAKTURY VAT:
Nazwa odbiorcy faktury VAT: ………………………………………………………………………………………
NIP instytucji :………………………………………………………………………………………………………….
Ulica:………………………………………………………………………………………………………………………
Kod pocztowy:………………………………………………………………………………………………………….
Miasto:………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktur VAT bez naszego podpisu.
Przyjmuję, że faktury VAT będą wystawiane na te osoby lub firmy, z których rachunków bankowych dokonano
przelewu na rachunek organizatora zgodnie z wyciągiem bankowym.
Faktury VAT będą wystawiane na dane osoby/firmy, z której konta został dokonany przelew (zgodnie wyciągiem
bankowym), przy czym faktury na osoby prywatne będą wystawiane tylko po pisemnym zgłoszeniu w
formularzu zgłoszenia.
Przesłanie karty zgłoszenia stanowi prawne wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w
niej określonych.
REZYGNACJA:
W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji, potrącona będzie opłata w wysokości 15% wpisowego.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 2 tygodnie do rozpoczęcia Konferencji, koszty uczestnictwa nie
będą zwracane. O rezygnacji prosimy poinformować telefonicznie:
+48 87/620 95 94, +48 87/620 95 09 ( Tadeusz Gadomski, Anna Zawadzka)
Istnieje możliwość zwolnienia z opłaty VAT:
1.lekarzy czynnie wykonujących zawód

2.osób, za które dokonuje płatności instytucja finansowana co najmniej w 70% ze środków budżetu państwa.
Faktury zwolnione z podatku VAT będą wystawiane wyłącznie po otrzymaniu pisemnego oświadczenia.
Prosimy o pobranie jednego z wzorów oświadczenia, wypełnienie i odesłanie na numer faksu +48 87/620 95 94.
Wzory oświadczeń dostępne są na: http://www.szpital.elk.pl/konferencje

W przypadku nie dostarczenia oświadczenia lub gdy nie obejmuje Państwa zwolnienie faktura VAT będzie
wystawiona na kwotę zawierającą podatek VAT.

Podpis przedstawiciela firmy:

...............................................................................

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Tadeusz Gadomski, Anna Zawadzka
bakter-pm@tlen.pl tel. +48 87/620 95 94, +48 87/620 95 09
Szczegółowe informacje oraz druki dostępne są na stronie:

http://www.szpital.elk.pl/konferencje

